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Nederland is een belangrijk internationaal verkeersknooppunt voor
plantmateriaal, niet alleen als invoer- en uitvoerhaven voor de EU
maar ook als centrum voor handel binnen de EU. Daardoor bestaat
het risico van introductie en verspreiding van quarantaineorganismen. Dat zijn organismen die niet, of in beperkte mate, in de EU aanwezig zijn en in de wetgeving van de EU als bijzonder schadelijk zijn
aangemerkt. Iedere lidstaat van de EU is verplicht om introductie en
verspreiding van deze organismen te voorkomen. Daarnaast is er de
dreiging van nieuw aangetroffen schadelijke organismen, die voor de
quarantainestatus in aanmerking komen. De twee typen organismen
worden hierna gezamenlijk ‘Q(-waardige) organismen’ genoemd.

Plantgezondheid is voor Nederland van grote waarde. Dat geldt
voor zowel de agrarische productie als de groene ruimte. Als producent van kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal, grotendeels
bestemd voor de internationale
handel, heeft Nederland een groot
belang bij een productiesituatie
die zoveel mogelijk vrij is van
schadelijke organismen. Ook moet
verstoring van de ecologische
balans in de kwetsbare natuurlijke
omgeving in Nederland door
nieuwe schadelijke organismen
worden voorkomen.
Plantgezondheid is een gezamenlijk belang van bedrijfsleven
en overheid, waarvoor inspanningen worden geleverd door diverse
partijen. De PD besteedt veel zorg
aan preventie van nieuwe bedreigingen, onder andere op de volgende drie fronten:
Wering: Inspecties van zendingen
plantmateriaal uit derde landen
(buiten de EU), op basis van de
wet- en regelgeving van de EU. Het
doel is dat uitsluitend zendingen
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die vrij zijn van Q(-waardige) organismen de buitengrens van de EU
passeren.
Vrijwaring: Inspecties van zendingen plantmateriaal bestemd voor
derde landen, op basis van de fytosanitaire eisen van het betreffende
importerende land. Deze export is
alleen mogelijk nadat de PD heeft
verklaard dat de zending aan de
gestelde eisen voldoet.
Voor handel van plantmateriaal
binnen de EU is een speciale vorm
van vrijwaring ingericht: het plantenpaspoortsysteem. Dit systeem
wordt in Nederland grotendeels
uitgevoerd door de keuringsdiensten.
Monitoring: Inspecties in de
Nederlandse plantaardige productie en de natuurlijke omgeving,
waarmee actuele informatie
wordt verkregen over de fytosanitaire kwaliteit van productieprocessen en over de aanwezigheidsstatus van Q(-waardige)
organismen.
Deze inspecties zijn vormgegeven in het programma ‘Fytobewaking’.

Wat is
Fytobewaking?
Fytobewaking is een programma
van inspecties en bestaat uit vier
onderdelen. De eerste twee zijn
gericht op processen in de plantaardige productieketen, die sterk
blootstaan aan introductie en
verspreiding van Q(-waardige)
organismen. De andere twee zijn
gericht op de actuele aanwezigheidstatus van Q(-waardige) organismen.
‘Fytobewaking–Import’:
Inspecties op bedrijven, die plantmateriaal importeren uit derde
landen (buiten de EU). In importzendingen kunnen Q(-waardige)
organismen in een lage dichtheid
aanwezig zijn, onder de detectiegrens van inspecties door het exporterende land en van de Nederlandse importinspecties. Ook is
het mogelijk dat niet-zichtbare
stadia van Q(-waardige) organismen (eitjes, latente infecties) aanwezig zijn in de zending en pas op
het importerende bedrijf tot ontwikkeling komen. Daarom worden
alle importerende bedrijven in
Nederland regelmatig geïnspecteerd, waarbij de frequentie van
inspecties afhankelijk is van de
importfrequentie. Organismen
kunnen zich na de import binnen
het bedrijf hebben verspreid.
Daarom wordt niet alleen het gedeelte met de nieuwe planten,
maar het gehele bedrijf onderzocht.
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‘Fytobewaking–Verkeer’:
Inspecties op bedrijven, die handelen in plantmateriaal met bestemmingen of herkomsten in de
EU (inclusief Nederland). Er wordt
een jaarlijks wisselende steekproef
van bedrijven bezocht. Met het
verkeer van plantmateriaal in de
EU bestaat een verhoogd risico
van verspreiding van Q(-waardige)
organismen. Iedere zending, waarvoor een plantenpaspoort is vereist, is weliswaar geïnspecteerd,
maar besmetting van partijen
tijdens het verkeer is niet uit te
sluiten. De voornaamste reden
hiervoor is het mogelijke contact
tussen partijen plantmateriaal in
distributiecentra.
‘Fytobewaking–Verkeer’ heeft een
signaalfunctie: als er besmette
partijen worden gevonden, moet
de betreffende productie- en handelsketen nader worden onderzocht.
‘Fytobewaking–Productie en
Natuurlijke omgeving’:
Een breed opgezet survey-onderzoek in de gehele plantaardige
productie en groene ruimte, gericht op de mogelijke aanwezigheid van Q(-waardige) organismen
met een verhoogd risico voor introductie en vestiging. Er worden
waarnemingen gedaan in alle
fasen van de productieketen.
Waarnemingen in de teelt van uitgangsmateriaal worden namens
de PD door de keuringsdiensten
gedaan. Het onderzoek wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
‘Fytobewaking–Organismegerichte surveys’:
Een verzameling survey-onderzoeken, die specifiek zijn gericht op
de mogelijke aanwezigheid van organismen die een acute bedreiging
vormen voor Nederland, of waarvoor diagnose op basis van monsteronderzoek nodig is om de aanwezigheidsstatus te bepalen.
Op welke organismen richt Fytobewaking zich?
Bij de onderdelen ‘Fytobewaking-

Import’ en ‘Fytobewaking-Verkeer’
zoeken de inspecteurs naar alle
Q(-waardige) organismen, die
mogelijk in de zendingen aanwezig kunnen zijn. Praktisch betekent dit, dat naar afwijkingen van
gezonde planten wordt gespeurd.
In ‘Fytobewaking–Productie en
Natuurlijke omgeving’ en ‘Fytobewaking–Organismegerichte surveys’ richten de inspecteurs zich
op Q(-waardige) organismen,
waarvoor een verhoogd risico van
introductie bestaat. Daar kunnen
verschillende indicaties voor zijn,
zoals vondsten van het organisme
in zendingen bij importinspecties,
meldingen van vondsten door andere landen, verschuivingen in
handelsstromen, en uitbreiding
van het verspreidingsgebied van
een organisme. De PD verzamelt
continue informatie over deze risicofactoren.
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Met een ‘beslissysteem’ wordt vervolgens beoordeeld of de organismen, die daarbij in beeld komen,
in het onderzoek moeten worden
opgenomen.
De belangrijkste elementen van
het beslissysteem zijn:
● De aanwezigheid van het organisme in NL en/of andere gebieden in de EU;
● De mogelijkheden voor introductie via invoer van waardplanten;
● De mogelijkheden voor introductie via natuurlijke verspreiding;
● De mogelijkheden voor vestiging in NL;
● Symptoomexpressie in verschillende groeistadia van waardplanten;
● Eisen aan gebiedsvrijheid door
landen waar Nederland naar
exporteert.
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